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บทคัดยอ
 บทความนี้เปนการเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทพยาบาลในการปองกันการกลับเปนซ้ําของโรคปอด

อกัเสบในเด็ก  0-5  ป โดยมีการสืบคนวรรณกรรมท่ีเกีย่วของจากตํารา วารสาร และฐานขอมลูอเิล็กทรอนิกส 

ไดแก ThaiLIS, ThaiJo, CINAHL  เอกสารอางอิง ใชเอกสารทางวิชาการทุกประเภทท่ีตีพิมพระหวาง พ.ศ 

2553 – 2557  สามารถสรุปประเด็นบทบาทพยาบาลตอการปองกันการกลับเปนซํ้าของโรคปอดอักเสบใน

เด็กตามลําดับดังนี้   1) แนวทางการดูแลผูปวยเด็กตอเนื่องโดยใชหลัก  D-Method โดยสอนเปนรายบุคคล 

สาธติ ฝกทกัษะ และการเยีย่มบาน   สือ่ทีใ่ชสอนเปนคูมอืการดแูลเด็กโรคปอดอักเสบไดแกการใหความรูใน

การสังเกตการหายใจที่ผิดปกติ การดูแลเด็กเมื่อไอ สอนการใหยา การดูแลเด็กมีไข การสอนสาธิตการดูแล

เด็กเมื่อมีนํ้ามูกหรือเสมหะ การจัดสิ่งแวดลอมในการดูแลเด็ก การดูแลอาหาร  การพักผอนนอนหลับ    การ
ออกกําลังกาย  2) การสอนใหความรูในการดูแลเด็กปวย    ไดแก  การสอนโดยการสาธิตเพื่อใหบิดามารดามี

ทักษะในการดูแล ในกิจกรรมการเช็ดตัวลดไข การดูแลเมื่อหายใจหอบ การดูดนํ้ามูกและเสมหะดวยลูกสูบ

ยางแดง การสงัเกตอาการทีผ่ดิปกต ิการชีแ้นะ  เปดโอกาสใหบดิา  มารดาไดซกัถามขอสงสยั   และรวมแสดง

ขอคดิเหน็  3) การสงเสรมิใหผูดแูลมกีารรบัรูสมรรถนะแหงตน  ไดแก  การใหไดรบัคาํแนะนาํและการชกัจงู
ดวยคาํพดู  การถายทอดประสบการณจากบคุคลอืน่ทีไ่ดรบัความสาํเรจ็  การไดรบัขอมลูเพือ่ใชพจิารณาความ

สามารถของตน  และการรบัรูสภาวะทางรางกายและอารมณ  ทัง้นีส้ามารถนาํไปพฒันาการปองกนัการกลบั

เปนซํ้าของโรคปอดอักเสบในเด็ก 0-5 ป ตอไปไดในอนาคต
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Abstract
 The aim of this paper is to examine the role nurses play in the prevention of recurrent pneumonia 

in children from birth to fi ve years old. The authors reviewed literature from books, journals and electronic 

databases such as ThaiLIS, Thai Jo, CINAHL, and academic publications between 2010 and 2014. The 

evidence suggests that the role of the Nurse in the prevention of recurrent pneumonia in children from 

birth and fi ve years old is as follows 

 1) Implement nursing practice guidelines using the D-Method for taking care of children by way 

of individual health care education, demonstrating nursing care, and home visits. A health education hand-

book was used where one could document observational evidence for respiratory rates of the child along 

with documenting care for coughing, running nose, nutrition, rest and exercise along with environmental 

observations. 

 2) Provide health care education such as demonstration of tepid sponge, respiratory care, observe 
signs and symptoms, suggest and share with mothers  

 3) Encourage self-effi cacy for caregiver by providing information and motivation, sharing 

experience from success person, provide information for assessment of self-effi cacy, and evaluate physical 

and emotional status.  

Recommendation: The results of this study could develop nursing practice guidelines for prevention of 
recurrent pneumonia in children less than fi ve years of age.

Keyword: Nursing care, prevention, recurrent pneumonia, children
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บทนํา
 ภาวะปอดอักเสบกลับเปนซํ้า  หมายถึง  

ภาวะปอดอกัเสบทีไ่ดรบัการวนิจิฉัยจากอาการและ

อาการแสดงรวมกับภาพรังสีทรวงอก  โดยพบวาผู

ปวยเดก็มอีาการปอดอกัเสบกลบัเปนซํา้ตัง้แต 2 คร้ัง

ขึ้นไปในระยะเวลา 1 ป  หรือเปนปอดอักเสบตั้งแต 

3 ครั้งขึ้นไปโดยไมคํานึงถึงระยะเวลาหรือตลอด

ชีวิตผูปวย  และตองมีภาพรังสีปอดที่กลับเปนปกติ

ระหวางการเปนปอดอักเสบแตละคร้ังเสมอ (Celebi, 

Hacimustafaoglu, Albayrak, and Bulur, 2010 & 

Watanasomsiri, 2009)  ทั้งน้ีอุบัติการณภาวะปอด

อักเสบกลับเปนซํ้าในเด็กของตางประเทศพบ หนึ่ง

ในหาสิบ ถึงหนึ่งในสิบ หรือ รอยละ 1.9-8 สวนใน

ประเทศไทยพบอุบัติการณ หนึ่งในย่ีสิบถึงหน่ึงใน

สิบ หรือรอยละ 4.1-9.1 (ปานเทพ  อุดมศักดิ์, 2552) 

 ทั้งน้ีการกลับเปนซ้ําของโรคปอดอักเสบ

ในเด็กมักเปนผลมาจากความผิดปกติเฉพาะที่ปอด 

ไดแก  ความผิดปกติหรือความพิการแตกําเนิดของ

ทางเดินหายใจ  เนื้อปอด หรือความผิดปกติของ

ระบบอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอกลไกการปองกันของ

ปอด  เชน  โรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ซึ่งพบวา ภาวะหัวใจพิการแตกําเนิด ชนิด Patent 

Ductus Arteriosus: PDA มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
ปอดอักเสบกลับเปนซํ้าเกือบส่ีเทา ความผิดปกติ

ของการกลืนทําใหเกิดการสําลัก  ความผิดปกติของ

การระบายเสมหะในทางเดินหายใจ  เชื้อกอโรคบาง

ชนิดทําใหการระบายและการกําจัดเสมหะเสียไป  

เชน Mycoplasma  pneumonia หรือ adenovirus
ภาวะทพุโภชนาการ  ภาวะภูมคิุมกนับกพรอง  ภาวะ

ภูมิแพหรือหอบหืด โดยพบวาการไดรับยาพนขยาย

หลอดลมรวมกับยาพนสเตียรอยดแบบปองกัน มี

โอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะปอดอักเสบกลับเปน

ซํ้าเกือบหาเทา นอกจากนี้ยังพบวาภาวะคลอด

กอนกําหนดเพ่ิมโอกาสเส่ียงตอการเกิดภาวะปอด

อักเสบกลับเปนซํ้าเกือบเกาเทา (ฤดีมน สกุลคู, 

2557) เนื่องจากภาวะคลอดกอนกําหนดมีผลกระ

ทบตอการพัฒนาระบบทางเดินหายใจ  การสราง

ถุงลมและระบบหลอดเลือดของปอด (ชมพูนุช บุญ

โสภา, 2556)  สอดคลองกับการศึกษาการเกิดเปน

ซํ้าของโรคปอดอักเสบในเด็กของมหาวิทยาลัยอูลู

เดก ประเทศตุรกี พบวา มีการกลับเปนซํ้าของโรค

ปอดอักเสบถึงรอยละ 11.4 สวนใหญมสีาเหตุมาจาก

โรคที่ผูปวยเปนรวมดวย ไดแก โรคหัวใจพิการแต

กําเนิด  การไหลยอนกลับของระบบทางเดินอาหาร

และหลอดอาหาร และกลุมอาการสําลัก (Celebi, 

Hacimustafaoglu, Albayrak, and Bulur, 2010) ซึ่ง

การกลบัเปนซํา้ของปอดอกัเสบในเดก็จะสงผลกระ

ทบหลายๆ ดาน ทั้งตอตัวเด็ก ครอบครัว และสังคม 

ดังตอไปนี้ 

 ผลกระทบการกลับเปนซํ้าของโรคปอด

อักเสบ 

           1. ผลกระทบตอตัวเด็ก

 ดานรางกาย รางกายมีการใชพลังงานมาก

เมื่อเกิดความเจ็บปวย แตการรับประทานอาหารลด
ลงหรือรับประทานไมได จะสงผลใหเกิดการขาด

อาหาร เจริญเติบโตชา (อุษณีย  จินตะเวช, 2553) 

และอาจเกิดภาวะแทรกซอนในเรื่องการเกิดภาวะ

ปอดอกัเสบอดุกัน้เรือ้รงั หชูัน้กลางอกัเสบ ไขสมอง
อกัเสบ ไขรมูาตกิ ซึง่เปนผลมาจากการติดเช้ือทีป่อด 

(พเยาว  คนหาญ, 2555)

 ดานพัฒนาการ ความเจ็บปวยสงผลใหเดก็มี

พฒันาการลาชา โดยพบวาการเขารบัการรกัษาในโรง

พยาบาลทําใหเด็กถูกจํากัดการเคล่ือนไหว (อุษณีย  
จินตะเวช, 2553) ไมสามารถเลนสนุกสนานตามวัย 
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และไมสามารถเรียนรูตามวัยที่เหมาะสมได (พเยาว  

คนหาญ, 2555)

 ดานจิตใจ และอารมณ เด็กมักเกิดความ

กลัว เครียด จากกฎระเบียบของโรงพยาบาลทําให

ขาดความเปนอิสระ แนวทางการรักษา การเขามา

อยูในสถานที่ที่ไมคุ นเคย เด็กขาดความมั่นใจใน

ตนเอง (อุษณีย               จินตะเวช, 2553)    รูสึกกลัว

เนื่องจากการถูกจํากัดสิทธิ์ในการเย่ียม การแยกจาก

คนที่รัก (พเยาว  คนหาญ, 2555)

 ด านสังคม  เด็กไม มีสัมพันธภาพกับ

ครอบครัว เพื่อน และชุมชน จากการเขานอนในโรง

พยาบาล การเรียนรูทางสังคมลดลง ทาํใหพฒันาการ

ดานนี้ลาชาได (อุษณีย  จินตะเวช, 2553)  

 2. ผลกระทบตอครอบครัว

 สมาชิกในครอบครัวเกิดความวิตกกังวล 

เครียดจากการเจ็บปวยและเขานอนในโรงพยาบาล
ของเด็ก และสงผลกระทบตอบุคคลเหลานี้ในดาน

ตางๆ (อุษณีย  จินตะเวช, 2553) ไดแก

 ดานรางกาย มกัพบวาสมาชกิทีเ่กีย่วของกบั

การดูแลเด็กมกัเกิดความเจ็บปวยภายหลงั เน่ืองจาก

ขาดการพักผอน รับประทานอาหารไมเปนเวลา 
นอนไมเปนเวลา เมื่อยลาจากการเดินทาง

 ดานจิตใจ และอารมณ เกิดความกังวล 

เครียด ไมแนใจ เกี่ยวกับการเจ็บปวยของเด็ก เด็กจะ

หายจากความเจ็บปวยหรือไม  มีปฏิกิริยาตางๆ เชน
โกรธ กลาวโทษตําหนิตนเอง หรือตําหนิผูอื่น

 ดานความสัมพันธและการดําเนินชีวิตใน

ครอบครวั เกดิการกลาวโทษระหวางผูดแูลเดก็ ความ 
สัมพันธสามีและภรรยาและบุตรคนอื่นเสียไป 

 ดานพ่ีนองคนอ่ืนๆ อาจพบวามีความโกรธ 
หรืออิจฉาเด็กที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลวา

แยงเวลาของบิดามารดาไป  บิดามารดาใหความ

สนใจเด็กปวยมากกวาตนเอง นอกจากนี้พี่นองคน

อื่นๆ อาจเกิดความรูสึกขาดความปลอดภัย ไมพึง

พอใจ สับสน วิตกกังวล เรียกรองความสนใจ

 ดานเศรษฐกิจของครอบครัว ทําใหคาใช

จายในครอบครัวเพิ่มขึ้น เชน คาเดินทาง คารักษา

พยาบาล คาใชจายขณะอยูโรงพยาบาล บางรายลา

ออกจากงานเพื่อมาดูแลเด็ก

 3. ผลกระทบตอสังคม   

 ครอบครวัและเดก็ขาดการตดิตอหรอืการมี

สวนรวมกบัชุมชน  หากเด็กตองเขาโรงพยาบาลเปน

ระยะเวลานาน และเพิม่อตัราการครองเตยีง เปนผล

ใหประเทศชาตเิพิม่คาใชจายในการใหการรกัษา และ

การพยาบาล (อุษณีย  จินตะเวช, 2553)   

 ดังนั้นการปองกันการเกิดโรคปอดอักเสบ

กลับเปนซํ้าจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางย่ิง ซึ่งจากการ

ทบทวนวรรณกรรมจะพบวาสาเหตุการกลับเปนซ้ํา

ของโรคปอดอักเสบ  สวนใหญมาจากการที่ผูดูแล

ขาดความรูในการปฏิบัติตัวที่ถูกตองในการดูแล

เด็กขณะปวย และการปองกันไมใหเปนโรคซํ้าโดย

เฉพาะในขณะท่ีเด็กเร่ิมปวย (รัชดา นาคศรี, 2553) 

หากผูดแูลมคีวามรูทีถ่กูตองเก่ียวกบัการดแูลเดก็โรค
ปอดอักเสบก็จะทําใหมีพฤติกรรมในการดูแลเด็กท่ี

ดีตามมาดวย ดังนั้นพยาบาลซึ่งอยูใกลชิดกับผูปวย

มากท่ีสุดจึงควรสงเสริมใหผูดูแลไดมีความรูและ
พฤติกรรมที่ถูกตองในการดูแลเด็กโรคปอดอักเสบ 

(พเยาว คนหาญ, 2555) เพื่อปองกันการกลับเปนซํ้า

ของปอดอักเสบ  และควรใชความรูจากหลักฐานเชิง
ประจักษที่มีความทันสมัยในการใหความรูเกี่ยวกับ

การดูแลบุตรของผูปกครอง  การวางแผนใหการ
พยาบาลต้ังแตแรกรับจนถึงจาํหนายผูปวยกลับบาน 
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และสงเสริมใหผูปกครองไดรับรูสมรรถนะในการ

ดูแลบุตรที่ถูกวิธี  อันจะชวยใหพยาบาลสามารถ

ดูแลผูปวยเด็กโรคปอดอักเสบไมใหกลับมาเปนซ้ํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดจํานวนผูปวยที่จะกลับ

มารับการรักษาที่โรงพยาบาลลงได  ดวยเหตุดัง

กลาว  ผูศึกษาจึงไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

กับการปองกันโรคปอดอักเสบกลับเปนซํ้าในเด็ก  

เพือ่นาํความรูมาปรบัใชในการใหการพยาบาลอยาง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 

 การสืบคนวรรณกรรมและการประเมิน

คุณภาพ 

 สืบค นจากหองสมุดวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี  นครราชสีมา   และฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส  ไดแก ThaiLIS, Thai Jo, CINAHL 

กําหนดเกณฑการคัดเลือกวรรณกรรม คือ เปน

วรรณกรรมที่ศึกษาหรือวิเคราะหผูปวยหรือผูดูแล

ผูปวยเด็กโรคปอดอักเสบ เพื่อปองกันการกลับเปน

ซํ้า โดยมีเนื้อหาความรูเกี่ยวกับ การใหความรูเกี่ยว

กบัการดูแลบุตรของผูปกครอง  การวางแผนใหการ

พยาบาลต้ังแตแรกรับจนถึงจาํหนายผูปวยกลับบาน 

และสงเสริมใหผูปกครองไดรับรูสมรรถนะในการ

ดูแลบุตรที่ถูกวิธี  โดยใชเกณฑการประเมินคุณภาพ

ของหลักฐานเชิงประจักษฉบับใหมของ American 

Association of Critical-Care Nurses (AACN’s new 

evidence leveling system) (Armolo, Bourgault, 

Halm, Board, Bucher, Harrington, 2009)  ดังแสดง

ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับและประเภทของหลักฐานเชิงประจักษ

ระดับ ประเภทของหลักฐานเชิงประจักษ

ระดับ A การวิเคราะหอภมิานของการวจิยัเชิงทดลองทีม่กีลุมควบคมุหรอืการสงัเคราะหอภมิาน

ของงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีผลการศึกษาสอดคลองกับกิจกรรม  การจัดกระทํา หรือ

การรักษา

ระดับ B งานวจิยัเชงิทดลองทัง้ทีม่กีารสุมและไมมกีารสุมกลุมทดลองทีม่กีารออกแบบงานวจิยั

อยางดี  และมีผลการศึกษาสอดคลองกับกิจกรรม  การจัดกระทํา หรือการรักษา

ระดับ C งานวิจัยเชิงคุณภาพ   งานวิจัยเชิงบรรยาย หรือการศึกษาความสัมพันธ  การทบทวน 

วรรณกรรมแบบบูรณาการ  การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ  หรืองานวิจัยเชิง 

ทดลองที่มีการสุมกลุมทดลองที่ผลการศึกษาไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ระดับ D มาตรฐานขององคกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ  และมีการศึกษาทางคลินิกสนับสนุน 

คําแนะนํา

ระดับ E ขอคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่อางพบพ้ืนฐานของทฤษฎีหรือการรายงานกรณีศึกษา

ระดับ M คําแนะนําของผูผลิตเทานั้น
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 ผลการสืบคน

 ไดหลักฐานที่เกี่ยวของ 16  ฉบับ  ประกอบ

ดวยหลักฐาน ระดับ B  จํานวน 5  ฉบับ   ระดับ  C  

จํานวน 4  ฉบับ ระดับ D 1 ฉบับ  ระดับ E 6 ฉบับ  

 

 ผลการทบทวนวรรณกรรม 

 จากการทบทวนวรรณกรรมทําให ได 

แนวทางการปองกันการกลับเปนซํ้าของโรคปอด

อักเสบในเด็ก  โดยมีการปฏิบัติ 3 แนวทางดังตอไป

นี้ 

 1) แนวทางการดูแลผูปวยเด็กตอเนื่องโดย
ใชหลัก  D-Method 

 การดูแลตอเนื่อง  เปนการปองกันการกลับ

เปนซ้ําของโรคปอดอักเสบท่ีสาํคัญท่ีสดุ  เพราะหาก

ผูปกครองไมเขาใจหรอืไมสามารถปฏบิตักิารดแูลได

อยางถูกตอง จะทําใหเกดิการกลับเปนซํา้ไดงาย โดย

การดูแลผูปวยเดก็ตอเน่ืองโดยใชหลัก D-M-E-T-H-

O-D คือวิธีการดูแลที่ครอบคลุมทุกดาน จึงเหมาะ

ที่จะนํามาใชในการปองกันการกลับเปนซํ้าของโรค

ปอดอักเสบ  โดยหลักD-M-E-T-H-O-D มวีธิกีารดัง

ตอไปนี้ 

  D (Disease) หมายถึง การใหคาํแนะนาํเกีย่ว
กบัเร่ืองโรค และการสงัเกตอาการผิดปกติซึง่จาํเปน

ตองกลับมาพบแพทย 

 M (Medication) หมายถึง การใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับเรื่องยาที่ตองรับประทานตอที่บาน ตั้งแต
ชนิด สรรพคุณ อาการขางเคียง ขนาด วิธีใช วิธีเก็บ 

การเฝาระวังอาการไมพึงประสงค และวิธีการแกไข

เบื้องตน 
 E (Economic + Environment) หมายถึง 

การใหคําแนะนําในเรื่องที่เกี่ยวของกับเศรษฐานะ 

เชน การติดตอหนวยงานที่ใหความชวยเหลือทาง

เศรษฐกิจ  เชน การประกันสังคม สิทธิการรักษา 

สวัสดิการตางๆ รวมถึง การใหคําแนะนําเก่ียวกับ

การเตรียมสภาพแวดลอมที่บานใหเหมาะสม 

 T (Treatment) หมายถึง การใหคําแนะนํา

เกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลทีต่องทาํตอเนือ่ง การดแูล 

และการปฏิบัติตัวพิเศษเฉพาะโรค 

 H (Health) หมายถึง การใหคําแนะนําใน

เรือ่งการดแูลสขุภาพโดยทัว่ไป เชน การขบัถาย การ

ทําความสะอาดรางกาย การทํากิจกรรม การออก

กาํลงักาย การพกัผอนนอนหลบั รวมถงึการปองกนั

โรค การสงเสริม และฟนฟูสภาพ 

 O (Out-patient) หมายถึง การใหคําแนะนํา

การใชแหลงบริการสุขภาพอนามัยในการบําบัดตอ

เนื่อง การมาตรวจตามนัด การสังเกตอาการผิดปกติ

ที่จําเปนตองมาพบแพทยกอนเวลานัด หรือการใช

บริการสถานบริการสาธารณสุขใกลบานเม่ือมีเหตุ

ฉุกเฉิน  

 D (Diet) หมายถึง การใหคําแนะนําในเรื่อง

การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับโรค  และ

สภาวะของความเจ็บปวย 

 ซึง่วธิกีารดงักลาวนีจ้ะเปนกรอบแนวคิดใน

การพัฒนางานโดย 

 ในวนัที ่1 ประเมนิความรูผูดแูลกอนเขารวม

โปรแกรม (pre-test) จากแบบสัมภาษณดานความรู

ในการดูแลเด็กโรคปอดอักเสบ และแบบสัมภาษณ

ดานพฤตกิรรมการดแูลเดก็โรคปอดอกัเสบ จากนัน้
มอบคูมอืการดแูลเดก็โรคปอดอกัเสบใหผูดแูล  สอน

เปนรายบุคคลโดยใชสื่อ คือ คูมือการดูแลเด็กโรค

ปอดอกัเสบ  ประเมนิความรูผูดแูลในเรือ่งทีจ่ะสอน

ทกุครัง้  ใหความรูในการสงัเกตการหายใจทีผ่ดิปกติ

การนับอัตราการหายใจใน 1 นาที  และการแปลผล  
สอนการดแูลเมือ่เดก็ไอ  สอนการใหยาในเดก็ในชวง
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จดัแจกยาใหเด็กรบัประทาน และสอนสาธติการดแูล

เม่ือเดก็มไีข  และใหผูดแูลฝกทกัษะในการเชด็ตวัลด

ไข ทบทวนความเขาใจของผูดแูลในเรือ่งทีไ่ดเรยีนรู

เม่ือเรียนเสร็จสิ้นในแตละเร่ือง    

 วันที่ 2 ทบทวนความรูที่ไดเรียนรูในวันที่ 1 

สอนความรูเรื่องโรค สอนสาธิตการดูแลเด็กเม่ือมี

นํ้ามูกหรือเสมหะ  ใหผูดูแลฝกทักษะการใชลูกสูบ

ยางแดง    

 วันที่ 3 ทบทวนความรูที่ไดเรียนรูในวันท่ี 

1 และ 2  รวมถึงสอนใหความรูในเร่ืองการจัดสิ่ง

แวดลอมรอบตัวเด็ก  การดูแลใหอาหาร นมและนํ้า 

การนอนหลับพักผอน การออกกําลังกายและการ

ดูแลความอบอุนแกรางกายเด็ก    

 วันที่ 4 ทบทวนเนื้อหาที่ไดเรียนรูจากวัน

ที่ 1 ถึงวันที่ 3 จัดกิจกรรมที่มีการฝกทักษะเพิ่ม

เติม ออกติดตามเยี่ยมบานในวันที่ 3 หลังจําหนาย

ออกจากโรงพยาบาล  โดยใชแบบประเมินการเยี่ยม

บาน  สอนซํ้าในสิ่งที่ไมเขาใจและปฏิบัติไมถูกตอง  

จนกวาผูดูแลเขาใจถูกตอง  และประเมินผลหลัง

การเขารวมโปรแกรม (post – test) ในวันที่ผูปวยมา

พบแพทยตามนัดคือวันที่ 7 ของการจําหนายออก

จากโรงพยาบาล ซึ่งผลการวิจัยพบวาผูดูแลเด็กโรค

ปอดอักเสบอายุ  0-5 ป  หลงัจากไดรบัโปรแกรมการ
ดแูลตอเนือ่งมีความรูในการดแูลมากกวากอนไดรบั

โปรแกรม  และผูดูแลเด็กโรคปอดอักเสบอายุ  0-5  

ปหลังไดรับโปรแกรมการดูแลตอเน่ืองมีพฤติกรรม
ในการดแูลมากกวากอนไดรบัโปรแกรม (พเยาว คน

หาญ, 2555)

 2) การสอนใหความรูในการดูแลเด็กปวย  

 ในการที่ผู ปกครองจะดูแลเด็กไดนั้นส่ิง
สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ ตองมีความรูที่ถูกตองใน

การดูแลรวมถึงการทราบสาเหตุ การติดตอ อาการ 

แนวทางการรักษา ซึ่งจะเปนแนวทางในการท่ีผู 

ปกครองจะสามารถดูแลเด็กไดอยางถูกตองดวย

ตนเองขณะกลับไปอยูบาน เพ่ือปองกันการกลับ

เปนซํ้าของปอดอักเสบ โดยการสอนใหความรูแกผู

ปกครอง  ไดใชแนวคิดทฤษฎีของโอเร็ม  ที่กลาววา 

“บุคคลที่อยูในวัยเจริญเติบโตหรือกําลังเติบโต จะ

ปรับหนาทีแ่ละพฒันาการเพ่ือการดูแลตนเองไปตาม

พลวัตร โดยปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันตาม

ที่ไดเรียนรู และถายทอดกันมาจากขนบธรรมเนียม

ประเพณแีละปฏสิมัพันธกบับคุคลอืน่ใน 3 ลกัษณะ 

คือ การดูแลตนเองท่ีจําเปนโดยท่ัวไป, การดูแล

ตนเองที่จําเปนตามพัฒนาการ และการดูแลตนเอง

ที่จําเปนเมื่อมีปญหาดานสุขภาพ (จริยาวัตร คม

พยคัฆ, 2553) โดยการสอนใหความรูในการดูแลเด็ก

ปวย คอื ระบบการพยาบาลสนบัสนนุและใหความรู  

จะทาํใหบดิามารดามคีวามรูและสามารถใหการดแูล

เด็กโรคปอดอักเสบไดอยางถูกตอง   ประกอบดวย

การสอน เรื่อง การดูแลเด็กโรคปอดอักเสบ   เนื้อหา

ประกอบดวย ความหมาย สาเหตุ การติดตอ อาการ

และอาการแสดง การรักษา แนวทางปฏิบัติในการ

ดูแลเด็กโรคปอดอักเสบ การดูแลเม่ือมีไข การดูแล

เมือ่หายใจหอบ การดดูนํา้มกูและเสมหะดวยลกูสูบ
ยางแดง การสังเกตอาการท่ีผดิปกติ และการปองกัน

การเกิดโรคปอดอักเสบ การสอนโดยการสาธิตเพื่อ

ใหบิดามารดามีทักษะในการดูแลในกิจกรรมการ

เช็ดตวัลดไข  การดูแลเมือ่หายใจหอบ  การดูดนํา้มกู

และเสมหะดวยลูกสูบยางแดง   การสังเกตอาการ

ที่ผิดปกติ   การชี้แนะ    เปดโอกาสใหบิดา  มารดา

ไดซักถามขอสงสัย   และรวมแสดงขอคิดเห็น โดย

ทุกกระบวนการตองมีการสรางสัมพันธภาพ  ซึ่ง
เปนวิธีการชวยเหลือที่สําคัญตอการพัฒนาความ
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สามารถในการดูแลเด็กโรคปอดอักเสบของบิดา

มารดา โดยจะชวยใหบดิามารดา มคีวามรูความเขาใจ

เรือ่งโรคปอดอกัเสบ  มทีกัษะและความม่ันใจในการ

ดูแลเด็กไดอยางถูกตอง ทั้งขณะที่รักษาอยูในโรง

พยาบาลและตอเน่ืองหลังการจําหนายออกจากโรง

พยาบาล ซึ่งจากการวิจัยพบวา  ผลการเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยพฤติกรรมของบิดา  มารดา  ในการดูแลเด็ก

โรคปอดอักเสบอายุ  1-3  ป   กอนการทดลองและ

หลังการทดลองของกลุมทดลอง  พบวาหลังการ

ทดลองมีคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมของบิดามารดา

ในการดูแลเด็กโรคปอดอักเสบอายุ  1-3  ปสูงกวา

กอนการทดลองอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 

และผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม

ของบิดามารดาในการดูแลเด็กโรคปอดอักเสบอายุ  

1-3  ป หลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม  พบวา  กลุมทดลองมีคาเฉล่ียคะแนน

พฤติกรรมของบิดามารดาในการดูแลเด็กโรคปอด

อักเสบอายุ  1-3  ป  สูงกวากลุมควบคุม  อยางมีนัย

สาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั.05 (พชัรนิทร  นอยอามาตย, 

2557)

 3) การสงเสรมิใหผูดแูลมีการรับรูสมรรถนะ

แหงตน  
 ในป  1007 Bandura ได  เสนอแนวคิด

สมรรถนะแหงตน ที่กลาววา การตัดสินใจกระทํา

พฤติกรรมใดๆ ของบุคคลน้ัน เกิดจากการรับรู

สมรรถนะแหงตน  ซึง่ประกอบดวยปจจยั 2 ประการ 
คอื ความเช่ือในสมรรถนะแหงตน (Efficacy beliefs) 

หมายถึง ความมั่นใจของบุคคลวาจะสามารถแสดง

พฤติกรรมเพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการ  และความ
คาดหวังในผลลัพธ (Outcome expectations) ดัง

นั้นหากผูปกครองมีความมั่นใจวาจะสามารถแสดง

พฤติกรรมเพ่ือนําไปสูผลลัพธที่คาดหวัง ซึ่งก็คือ

การที่บุตรไมกลับมาเปนซ้ําดวยโรคปอดอักเสบ  ผู

ปกครองก็จะพยายามกระทําพฤติกรรมที่เหมาะ

สมและถูกตอง  ซึ่งจากการวิจัยนี้ ไดใชโปรแกรม

สงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน เพ่ือสงเสริมให

มารดาเกิดความม่ันใจ และแสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะ

สม (ไหมไทย  ไชยพันธุ, 2557)  ดังนี้ 

 3.1) การสงเสริมใหมีประสบการณของ

การกระทําที่สําเร็จโดยการใหไดรับคําแนะนําและ

การชักจูงดวยคําพูด  พยาบาลซึ่งเปนผูที่นาเชื่อถือ  

ควรแนะนํา  อธิบายใหมารดาเกิดความเชื่อในความ

สามารถของตนวาจะสามารถดูแลบุตรเองได 

 3 .2)  การถ ายทอดประสบการณ จาก

บุคคลอื่นที่ไดรับความสําเร็จ  เพื่อใหมารดาเกิด

ประสบการณทางออมที่คิดวาผู อื่นทําได ตนก็

นาจะทําได  โดยอาจใชสื่อวีดีทัศนของมารดาที่มี

ประสบการณในการดูแลบุตรท่ีปวยดวยโรคปอด

อักเสบ  หรือจัดกลุมใหมารดาที่เคยมีประสบการณ

ในการดูแลบุตรที่ปวยดวยโรคปอดอักเสบมากอน

มาใหคําแนะนํา  วิธีการนี้จะทําใหมารดาเกิดความ

รูสึกวาถาพยายาม และไมยอทอ เขาก็จะสามารถทํา

สําเร็จได 

 3.3) การไดรับขอมูลเพ่ือใชพิจารณาความ

สามารถของตน ทําใหเกิดความมั่นใจวาตนเอง
สามารถจะกระทําพฤติกรรมนั้นไดสําเร็จ  โดยจะ

ตองฝกใหมารดามีทกัษะการดูแลบุตรอยางเพียงพอ  

เชน  การเช็ดตัวลดไข  การเคาะปอด  การนับอัตรา
การหายใจ  พรอมกับการเสริมแรงทําใหมารดาเชื่อ

วาตนเองมีความสามารถมากพอท่ีจะทําได   

 3.4) การดูแลทางรางกายและอารมณใหกับ

ผูปกครอง ในชวงวันแรกมารดาจะมีความเครียดจาก

การดูแลบุตร  เกิดความรูสึกทางอารมณ เชน กลัว 
กังวล ซึ่งจะสงผลใหการรับรูสมรรถนะแหงตนลด
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ลง ในวันแรกจึงควรใหมารดาไดทํากิจวัตรประจํา

วนัใหเรยีบรอย ลดความเหน่ือยลา  การเร่ิมกจิกรรม

จึงควรเริ่มตั้งแตวันที่ 2 เปนตนไป เริ่มจากการสราง

สัมพันธภาพดวยการพูดคุยอยางเปนกันเอง  เพ่ือ

สรางความคุนเคยใหแกมารดาเพื่อลดความเครียด 

ความกังวล  ทําใหมารดาพรอมท่ีจะเรียนรูและเกิด

สมรรถนะแหงตน ผลการวิจยัพบวา  พฤตกิรรมการ

ดูแลของมารดาในการปองกันการกลับเปนซํ้าของ

โรคปอดอักเสบในบุตรวัยหัดเดิน ที่ไดรับโปรแกรม

สงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน ดีกวากลุมที่ได

รับการพยาบาลตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิต

ที่ .05 (ยศรวีร กีรติภควัต, ประนอม รอดคําดี, 2557)

สรุป
 จะเห็นไดวา การกลับเปนซํ้าของโรคปอด

อักเสบในเด็กเปนปญหาสุขภาพท่ีสําคัญ ที่สงผลก

ระทบในหลายดานท้ังตอเด็กและครอบครัว อีกท้ัง

เด็กที่ปวยเปนโรคปอดอักเสบยังมีโอกาสเกิดภาวะ

แทรกซอนที่นําไปสูการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ลาชาในทุกๆ ดาน และอาจนําไปสูการเสียชีวิตได 

อยางไรก็ตามพบวา มวีธิกีารท่ีสามารถปองกันการก

ลับเปนซํ้าของโรคปอดอักเสบในเด็กได โดยการใช
หลักการอันประกอบดวย  1) แนวทางการดูแลผูปวย

เด็กตอเนื่องโดยใชหลัก  D-Method โดยใหความรู

ในการสังเกตการหายใจท่ีผิดปกติ การดูแลเด็กเม่ือ

ไอ การดูแลเด็กมีไข การดูแลเด็กเมื่อมีนํ้ามูกหรือ

เสมหะ การจัดสิ่งแวดลอมในการดูแลเด็ก รวมทั้ง

การดูแลเรื่องอาหาร  การพักผอนนอนหลับ    การ

ออกกําลังกาย  2) การใหความรูในการดูแลเด็กปวย   
ไดแก  การสอนโดยการสาธิต เพื่อใหบิดามารดามี

ทักษะในการดูแลในกิจกรรมการเช็ดตัวลดไข  การ

ดูแลเมื่อหายใจหอบ  การดูดนํ้ามูกและเสมหะดวย

ลูกสูบยางแดง  การสังเกตอาการท่ีผิดปกติ  3) การ

สงเสริมใหผูดแูลมกีารรับรูสมรรถนะแหงตน  ไดแก  

การใหไดรบัคาํแนะนําและการชกัจงูดวยคาํพดู   การ

ถายทอดประสบการณจากบุคคลอ่ืนที่ไดรับความ

สาํเรจ็  การไดรบัขอมลูเพ่ือใชพจิารณาความสามารถ

ของตน   และการรบัรูสภาวะทางรางกายและอารมณ   

การใหการพยาบาลตามคําแนะนําดังกลาวจะทําให

ผูดูแลมีความรูและมีพฤติกรรมการดูแลที่ถูกตอง

เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น พยาบาลจึงควรเห็น

ความสําคัญของการใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน 

เพ่ือปองกันการกลับเปนซ้ํา  เพ่ือสงเสริมใหผูดูแล

สามารถดูแลเด็กท่ีปวยไดอยางถูกวิธี  ทําใหเด็ก

สามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุข  ลดปจจัยเสี่ยงตอ

การเสียชีวิตจากภาวะแทรกซอนจากการกลับเปน

ซํ้าของโรคปอดอักเสบตอไป
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